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Trzeba wiedzieć, jak się chronić – nie ułatwiajmy sprawy złodziejom
Rzeczy wartościowe noś blisko ciała. Kieszonkowcy wykorzystują przypadkowy bliski kontakt w tłumie, 
odwracają uwagę ofiar i wykorzystują ich nieostrożność.

Nie przechowuj gotówki, kart kredytowych i dowodów tożsamości razem. Kradzież całego portfela kosztuje 
dużo pieniędzy, czasu i nerwów.

Przedmioty wartościowe, telefony komórkowe i cyfrowe aparaty fotograficzne najbezpieczniej jest 
przechowywać w wewnętrznych zamykanych kieszeniach toreb. Kieszonkowcy są tak bardzo sprytni, że 
przypuszczalnie kradzież w ogóle  nie zostanie zauważona.

W miejscach publicznych trzymaj torebki zamknięte przed sobą albo pod pachą.

W tłumie noś plecak przed sobą, blisko ciała. Rzeczy wartościowe znajdujące się w bocznych kieszeniach 
plecaków są łatwym łupem.

Informacje, które powinni Państwo znać w razie kradzieży
Numer karty kredytowej i jej kod transakcyjny (3 cyfry), numer konta i kod banku.  Ważne informacje dot. telefonu 
komórkowego: SIM- numer karty telefonicznej, IMEI- (numer aparatu telefonicznego – kombinacja przycisków 
*#06#), dane dot. blokowania na odleglość i lokalizacji (konieczna instalacja programu w telefonie      komór-
kowym).

Ważne numery telefoniczne
Numery telefoniczne do zastrzeżenia karty bakomatowej i telefonu komórkowego
Ogólny  telefon alarmowy dot. blokowania: 116 116
Numer alarmowy na policję:   110
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 Tragen Sie Geldbörse, Mobiltelefon und andere Wertsachen immer dicht am 
Körper! Am besten in verschlossenen Innentaschen. 

 Lassen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche niemals aus den Augen!  
          

        
Ihre Polizei Nordrhein-Westfalen 

www.nrw-gegen-taschendiebe.de 



Niepostrzeżone „wślizgnięcie się”

S p r a w c y 
wykorzystują 
s y t u a c j e 
życiowe, kie-
dy ludzie 
zajęci są in-
nymi spra-
wami i wtedy 
u m i e j ę t n i e 
kradną rzeczy 
wartościowe.

Dogodna okazja

Sprawcy wykorzystują 
sytuacje, kiedy tor-
by odstawione są na 
chwilę bez opieki lub 
przewieszone na op-
arciu krzesła (np. w sk-
lepach, restauracjach 
czy autobusach).

Przepychanka albo „sztuczny tłok”

Podczas wsiadania 
np. do autobusu, przy 
wejściu do sklepu albo też 
w tłumie ktoś nagle zatrzy-
muje się, to tzw. „prowoka-
tor” i wywołuje tłok. Drugi 
sprawca wykorzystuje tę 
sytuację, aby ukraść coś z 
torebki.

Sposoby odwracania uwagi

Kieszonkowcy „pracują” w grupie. Pierwszy odwraca uwagę ofiary, podczas gdy 
drugi oszust kradnie coś z torebki i przekazuje łup trzeciemu, który bez przesz-
kód nie będąc rozpoznanym  oddala się.

Częste sposoby odwracania uwagi stosowane przez oszustów:

• ktoś rozkłada plan miasta i prosi o pomoc w znalezieniu jakiegoś miejsca
• ktoś przypadkowo brudzi ubranie Państwa i pomaga natychmiast usunąć 

zabrudzenie
• ktoś pyta, czy możemy mu rozmienić pieniędze
• ktoś radośnie obskakuje i zagaduje  nas  

Klienci banków pod obserwacją

Sprawcy obserwują bankomaty i wychwytują tych, którzy właśnie podjęli 
gotówkę. Oszuści wiedzą wówczas dokładnie, gdzie włożone zostały 
pieniądze.

Zakryta ręka, czyli na 
„przewieszkę”

Sprawcy wykorzystują 
elementy garderoby, np. 
płaszcza, torebki lub też 
gazety, aby ukryć proces  
kradzieży.
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